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LA REVUO ORIE NTA
laborinto de tiu ĉi numero： s. ŝindo.

POR，RER# PRI ESPE
RANTO

El la Parolado de S-ro Cikao Fuĵisaiia.

Depost la novembro de 1920, mi 
laboris ĉe la oficejo ds Ligo de 
Nacioj (Jnternacia Konstanta Se
kretariejo う，en la informa fako.

Ĉe la Unua Ĝenerala Kunsido de 
Li”o de Nacioj, dekunu deligito)de 
diversaj landoj taris proponon pri 
Esperanto, laŭ kiu Esperanto fariĝu 
finfine la dua lingvo de ĉiuj popoloj> 
Tamen franca ŝovinista delegito 
Hanotaux2 kontraŭbatalis la pro
ponon kaj ĝin entombigis8.

Tio min multe indignigis kaj 
kolerigis. Mi ekdecidis sukcesigi 
nian ideon kiom eble plej efikplene.

Mi, do, konsiliĝis kun D-ro 
Pri vat pri la situacio kaj rimedoj 
kaj ni kune vizitadis la influohavajn4 
delegitoj n, kiel ekzemple Robert 
Cesil, Balfour, Viviani kaj Adaĉi 
(japana delegito)5, dum la naciaj 
societoj de diversaj Ĵandoj klopodis 
respektive ĉe siaj oficialaj rondoj6.

La Dua Kunsido okazis en la 
septembro de 1921, kaj tiun ĉi fojon 
alprenigis7 unuanime la propono 
antaŭmetita de 13 delegitoj enten・ 
ante& nian respektindan ambasadoron 
Adaĉi.

Laŭ la propono, la direktoro de 
la Sekretariejo dissendis demand・ 
aron por kolekti informaĵoja pri

publika instruado de Esp< ĉe ler・ 
! nejoj de Liganaj statoj9. Respondoj 

amasiĝis, kaj sub lerta kontrolo de 
D-ro Privat kaj Dro Nitobe, oni 
ellaboris tute sciencan, senpartian 
raporton, kiun oni submetis al la 
Tria Kunsida・

La Tria Kunsido devis oficiale 
decidi pri nia lingvo. Mi faris ĉion 
eblan ĉe diversaj flank oj t La dis- 名 

kutado ĉe la komisiono okupiĝanta 导 
pri Esperanto estis akra kaj furioza. 
Japanujo, hi n ujo, finnlando, Bub 
garujo.】andoj devenantaj cl Oriento 
firme subtenis publikan enkondukon 
de Esp. en lernejojn, dum francujo 
'kaj ĝia blinda sekvantaro10 kontraŭ

batalis ・ El tio rezultis kompromiso, む 

ke la oficiala raporto al Drenigis kun 
iom da ŝanĝoj, tamen aliflanke oni 
decidis peti la opinion de la Komi
siono de Ietelekta kunlaborado11, ĉu 
Esp> estus taŭga por la celo aludita#

La komisiono esprimis sian opinion 
sekvantan jaron (1923), dirante ke . 
ĝi ne havas kompetentecon decid! ゝ; 

pri la temo.
Do, la rezultato de nia movado 厂 

ĉe la Ligo ne estis tiel brila, kiel 
ni!antaŭatendis12. ramen, la kon・ 
vinka fhkto13, ke oni tiel serioze 
diskutis oficiale nian lingvon dum 
2 tagoj, montras la gravecon de la 
demando de nia lingvo.

Mi firme kredas, ke en la baldaŭa 
estonteco, oni faros saman proponon
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por finsukcesigo14 de nia ideo, kaj 
speciale esperas, kc japana dele- 
g让aro prenos iniciatantecon15 de la 
propono, ĉar Lingva Egaleco estas 
fandamento de Rasa Egaleco叫 

卜;ゝ Mi entreprenis multe da vojaĝoj
uzante nian lingvon, .......dankĴ al
la lerta organizado de U.E.AJ7.......

Mian ĉefon peresperantan vojaĝon 
mi foris en Rumanujon en la somero 
de 1922, laŭ la invito de tiea societo 
de Esp. 八

Forlasante Ĝenevon, mi eniris 
Aŭstrujon tra Tirol kaj alvenis 
Vienon, kie samideano atendis min 
ĉe la stacidomo kaj alkondukis min 
al Hamerrand Hotelo, en kiu loĝis 
nia Majstro dum lia studado okulist- 
scienca13>

Du tagojn poste, mi estis gasto 
ĉe la hungaraj sanlideanoj. Inter 

丿ご; • ili mi trovis hazarde kelkajn, kun 
kiuj mi konatiĝis en Vladiostoko.

Mi tiani konsciiĝis, ke la mondo 
estas tre malgranda por Esperan
tistoj •

En Rumanujo, tute kontraŭ mia 
atendo, mi estis oficiale akceptita 

urbestro de C!uj> Ĉe la

oficiallingve19

de la
granda stacidomo je mia alveno la 
urbestro salutis min 

し2# 沟"kaj areto da ĉarmaj kaj ravaj fraŭ
linoj rumanaj donacis al mi hel- 
belajn florbukedon. Sed la plej 
granda surprizo por mi estis, ke 

,ゝ可:殳 taĉumento da soldatoj respektplene 
一 salutis min per leviĝo de armiloj 

sub ordono de juna oficiro^
Eble tian grandan milithonoron 

mi neniam havigos al mi en la 
estonteco. Sed poste, mi sciigis, 
ke rumana registaro bonvenigs min 
ne pro Esp. sed pro tio, ke mi estas 
membro de la oficejo de Ligo de

Naicoj. Dum mia restado en ruma・ 〔

n ujo, mi faris kvin konferencojn kaj い・ 
ĉie oni bongastigib23 min kvazaŭ 
reĝo.

Tre rimarkinda fakto estas, ke 
rumanoj kaj hungaroj loĝantaj en 
forprenita teritorio21, kontaktiĝas 谗 l 
amikecplcnc danie1 al nia neŭtrala 
lingvo, kvankam ili alimaniere inter- 
rilatiĝas tre malamike. Mi ankaŭ, ĉe 
oficialaj vespermanĝoj, substrekis羽ク、ミゝ 

tion, kc Esp. havas tre altan mision 応程碎:一 

pacigi kaj amikigi homojn de rnaし 

samaj devenoj. Oai aŭskultis min 
tre serioze kun simpatio^ ノナ•ドムゝ

Lastan tagon de mia restado en 
rumanujo, S-ro Ĉe, organizanto de 
mia vojaĝo, frapis pordon de mia 
dormoĉambro tre frumatene, kaj ne 人へ

dirante eĉ unu vorton emocie23 cir- 应/“ハ 

kaŭprenis min kaj larmoplene dankis 
min pro la sindona laboro, kiun mi 
faris al li. Mi mem kortuŝiĝis 
ankaŭ ĝis varmaj larmoj 叫 

sentis tiumomente veran homara
nismon, kiu ŝvebas alte n super 乳.％ 

mallarĝaj ŝovinismoj kaj artefarita, 
landlimo.づや 0，7

Krom tio, mi raportas al vi, 
ke eminentaj japonoj restintaj en 
Geneve fariĝis Esp-istoj, kiel ekz. 
S-roj ĵanagida, Fujii, Kaŭaniŝi, kaj 
Fraŭlino Nagasaŭa, profesorino de 
virina universitato.

Ĝenerale, nia kono de fremd・ 
lingvoj ne estas sufiĉa eksterlande, 
kaj nun Esp. solvas tiun ĉi mal
facilan problemon> Certe, vi re- 
memoras, ke multaj distingindaj 
sinjoroj japanoj sendis pctskribonon 
al la Parlamento dankĵ al S-ro Jana*  
gida. Ni devas danki lin.

Kvankam eŭropo ankoraŭ nun 
malfeliĉe suferas pro postmilitaj
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cirkonstancoj, nia movado iom post 
iom disvastiĝas kaj plivigligas ； 
tamen ne forgesu, ke aliflanke multaj 
malfacilaĵoj sin trovas, • speciale 
reviviĝo de dumtempa25 ŝovinisma 
tendenco nenormala en diversaj 
landoj, kee< en francujo, kiu iam 
gvidis nian movadon.

Tial, eŭropaj samidĉanoj nun 
turniĝas al ni japanoj kun peto, ke 
ni prenu la urĝan taskon cle monda 
gvidanteco de nia movado; pri tio 
D-ro Privat, Profi Cart, D-ro Diet- 
terle26, k<tp. petis min tre iervore< ヽ

Do, ni havas grandan respondecon 
kaj devas plenumi ĝin kiel eble plej 
rojale kaj senprokraste. Nun al mi 
ŝajnas, ke ni devas labori laŭ sek
vanta programos

I. Por-enlanda laboro^
A: propagandu nian lingvon 

inter junaj gestudentoj ol maljunuloj, 
por k e ili fariĝu spertaj EspJstoj.

B: klopodu por ke Esp. estu 
enkondukita en lernejojn, tial kon- 
vinku oficialajn rondojn pri nia 
lingvoa

しĴ disvasti、/ Esp< inter komer
cistoj kaj penu interligi ilin kun t 
eksterlandaj firmoj uzantaj Esp. !

II. Por-eksterlanda laboro>
A : Mi insistas pri la verkado 

de libroj por konigi novan japanujon 
idealistan kaj vivFoplenau.

B : Interŝanĝo de profesoroj per 
Esp> (de venonta printempo S-ro 
Fuj ŝaŭa fariĝos profesoro en Kjuŝu 
Univr.,】"j volas mem plenumi tiun 
taskon al Pekinta しmv. Aliaj sekvu 
lin—rimt de red.)

C : Inv让〇 de tutmonda aŭ cir- 
kaŭpacifika Esp. Kongreso en japa- i 
nujo.

D : Proponigu Esp< kiel inter
nacia interkomprenigilo pere de 

japana delegitaro en internaciaj 
organizaĝoj ke Internacia Laboro- 
ficejo>

Antaŭ tia granda tasko, mi sincere 
esperas, ke ĉiuj samideanoj kunigu 
sian laboron, kia ajn ilia koncepto 
pri nia inovado estas. Umdĝinte ni 
staras, kaj disiĝante ni falos estu nia 
deviz〇.(skizis S・ Ŝindo).

(1)港設逼際聯盟事痔局、(2)佛関偲愛の 

佛代表アイト★氏。(3)葬り去る。(4)勢力 

めろ。(5)南阿代表。ロバアト•セシノレ氏。 

英吉利代表バノレホア氏。伊多利代表ウヽウ•ヤ 

二氏及我代表安逹鞭峯一郞氏。(6)官邊、 

(7)滿塢一致採揮さら。⑻加へて。(9)加 

盟諸國。(10)勢力•財政關涤』り餘儀なく 

さる、端典・ブノレゲ»ヤもの垃從者(の群)。 

(订)智的協同委員會。(12)豫期した程。 

(13)動かすべからざる事實。(14) M後の滕 

利。(15)發案者こなみ。(16)人種平等。 

(17) Universala Esp. Asocio. (18)眼科さ學。 

(19)吹まった口調で。(20)好遇す。(21) 
(大戰の結果〃マニヤに)占領せられた(トラ 

ンスシルピヤ)地方〇 (22)力說す(書物に傍 

線すろ如く)。(23)感餘って。(24)感激の 

餘り斑淚な落して。(25) 一時的。(26)ブゝ) 

ゲア氏はU.E.A.のgvidantoて• Esp・界第 

ーの oratoro,力—ル氏は Esp. Akademio の 

Prezidanto,ディーデノレレ氏は Esp. Instituto 
por Gerrnana Respubliko の Prezidanto^

日本エスペラント醫學聯盟

昨年の岡山の大會書擎分科名の決議に基 

き上記聯徂の『規約』(原案疋し'<A木氏の提 

案。

本聯盟は日本エスベラント

2-本聯盟はLI本各地に所在すあ各帝風大

學 擎部、醫科大學、醫學專門學校、谶科醫

學專門學校、藥學專門學校其他醫學瑾學に 

關係わる諾學校にむけるエスペラント會を 

以て組織さる。

3.本聯盟は各會の聯絡親睦も計り一致協
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力して我國莒學界にエスペヲソトな普及す 

石事な目的芒す。

4・本輔盟の目的も逹すら爲次の器關を設 

く。

(a)各會;;は代表委艮一名を置く。

(® 各代表委乳を以て委貝會を組織し本 

聯盟の亭探を司ろ。 ，

(c)當至校一を選ぴその任期をーク年ミ 

し每年四り吹選す。但し重任を妨げず。

(の當番枝委員は聯盟を代表し重要事項 

ある時は各會に通知を發し各會代表委員は 

速かに自己會員にZを通告するしのこす。

(の各會より提案會議を要する件等あろ 

時は隨時當番校に申出づるもの过す。

(e)當番校は聯盟2聚很©刊行し各會に 

之も配布す。

5.本輔盟に“會計を設けす但し本聯盟に 

對して寄附ある時は臨時會計を委員會に於 

て委囑す。

附則

1. 各會は學生エス乂ヲソチストを中心さ 

し教授及其他臓はド賛助會■はミして之を血

含する二ミ。

2・當番校吹選は次回當番希望校が一月中 
に中出で委員會の7共認を經て引闕ぐしの过 
す。

3. 聯盟彙報の費用は當番俊の員擔ミマ但 
し各會に若干部宛Ŭ11布するのみ。

4. 聯盟の名に於て委R僉の7將忍を經たる 
禹衆を遂行する爲出費を妥する時は臨事备 
僉丄り寄附を仰ぐ事わらべし。

備考

】・聯盟粢報は當分の內一刀七月の二回發 
行す。

2. 木規約原案は委貝會に於て異議な\時 
は碇定規約さなる。

〔記者註〕因みに本年度は京大番學部エス 
會が當番で代表□ハ木口出雄氏。

TAGO DE PACO
『Amo kaj vero regu sur Tero !" 

—Sub tiu ĉi sama devizo, kiu gvida
dis ĉiujn Esp. movadojn en nia urbo, 
samideanoj en Sendai, la Kongres
urbo de la nuna jaro, aranĝis la

grandskalan propagandtagon, Ia 
,,Tago de Paco", la 301 n de april〇・ 

Jam de antaŭ 5 tagoj, ni anoncis • 
la tagon sur la grandegaj afiŝoj ĉe 
la ĉefaj vojkruciĝoj・ Oni fabrikis 
bonegan kukon, nomatan nEsper- 
anto Kukor<, por vendi al la urbanoj, 
kiuj, okaze de la Sbkonsai、amasiĝos 
por ĝui la ĉerizflorojti.

De frua mateno de tiu tago, ni 
okupis angulon de la '〇heide nta 
Parkoj malf^ymis manĝejojn, k3Ĵ 
ornamis la Iokob per flagoj kaj niaj 
standardoj. し irkaŭ la tagmezo, 
liceaninoj superantaj 250 je nombro, 
komencis tramarŝi tra la svarmantaj 
homamasoj, kaj vendis florojn kaj 
,,Esperanta n Kulton" en belaj pape ・ 
raj ujoj, sur kiuj estas presataj 
propagandaj vortoj. Grandega suk
ceso \ Oni elvendis ĉiujn en malpli 
ol du horoj.

Aliflanke, propagandantoj sur 
aŭtomobilo trairis tra ĉiuj stratoj 
de la Urbo, flirtigante Ja verdan 
standardon. Kelkaj fervoruloj, kiel 
S-roj Kajaba kaj Kurosaŭa parol 
dis al la preterpasantoj en stratoj.

Tiel, kiam ekpluvis iomete post 
la 2・a$ ni jam donis al la urbanoj 
sufiĉe fortan brulimprcson pri „Es- 
peranto" kaj pacifismaj ideoj.

(Raporto de S.E.E.)
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ENLANDA KRONIKO
〔內地消息〕

©TOKIO.—La llan de majo oni okazigis 
kunvenon invitante S-ron C. Fnĵisaŭa, reve
nintan de ettropo, S-ron Ren. el Formoso, 
kaj S-rojn M・ Hori, J. Okamoto, Hiki, H. 
Oka, C. fcaitoo, gradigintoj cl respektivoj 
lernejoj, vivantaj impresoj el eŭropo de Sro 
Fuĵisaŭa multe impresis kaj instruis al ĉe
estantoj (legu nPor*Pri-Per-Esperanto a)一 

Dum majo malfermiĝis kursoj jene: 5-8a en 
fremdlingva Kolegio de Tokio kun 40 L sub> 
gvido de S-ro S. Ŝindo, de la 2/a en Nppon 
Medicina Kolegi^ kun pli ol 250 L, inter 
kiuj sin trovas profesoroj, sub gvido de S-roj 
Kuru, Veda kaj Nagaŝima, post la Sukcesa 
prop. kunveno vespere la 20an antail 300 p-； 
en Abnormala Lemejo de Tokio post paroladoj 
de Dro Oka, S-roj Kaŭaliara kaj Tojokaua 
en la 24a, kun 70 1.gvidanto S-ro Hidaka; 
de la 27a en Mcigt Univ. sub S-ro K. Susuki; 
en Imperia Univ. Jura Fakultato sub S-roj 
Motaj kaj Susuki, Medicina Faki t. sub S-ro

Hasegaŭa, en jPr^para Kurso de Komerca 
Univ. de Tokio kun ĉ 30 1.sub S-roj M・ Miura 
kaj S. Nakaj ima de la 6a. 
©YOKOI1AMA. 一 Propaganda kunveno 
kun @ 80 aŬ»k-antoj en Sonĵi-kaikan2. Paro*  
lantoj: J・ NiŝikaŬa, C. Fuĵisaŭa, D-ro A. 
Oka, K・ Simizu, J. Kaŭahara, •丁. Siiha§i 
Kurso komenciĝis kun ĉ 10 p. sub la gvido 
de S-ro J. TanakiL—La 27 de aprilo en 
Jokohama Teknika Kolegiが J. Siihasi faris 
propagandan parola de majo komencigis 
kurso kun 8 90 p., inter kiuj sin trovas pro- 
lesoroj ； gvidantoj; S-roj Kaŭaĥara kaj 
Siihaŝi.
©SENDAl.-^Fondiĝo de SeTtdai Esp.
acio. Por la plivasta verdigo de la „Urbo 
de Arbaro" kaj por prepari la kongreson, 
oni kunigis sub la pli forta organizo de S.K 
F“ 6e la Tut-urba Kong. de 20 feb., komitato 
por la kongreso elektiĝis kaj vigle laboran 
Dame regula monata kunsido de la dua 

sabato kaj kunvenoj ĉe diversaj eamideano^ 
konstante okazadas. Cio iras tre bone, kvan
kam ni perdis fervorajn S-rojn Inoue, Josi- 
kaua, kaj Nakajama.—16an de Aprilo, ni 
havis la plezuron bonvenigi S-ron Janagida, 
eksoficisto en Sekretariejo de Ligo de Nacioj, 
al kies parolado aŭskultis 〇. 20 p., inter kiuj 
sin trovis Cuĉii-Bansui, fama peeto, pro
fesoroj kaj ĵurnalistoj.—Kursojn de Oomoto- 
anoj kaj oficistoj en Administrejo de Mineja 
Afero gvidas S-roj Kajaba kaj Sone ĉiuse
majne. Kurso en la dua nacia Kolegio kun
3. 40 lernantoj fervoraj sub gvido de K-doj 
Kikuzaŭa kaj Fukuzaŭa, 26 aprilo—2 majo. 
De la venonta semajno ili legos la verkadon 
de S-ano Eroŝenko, ĉiuroerkrede.一しa 30an 
de aprilo okazis „Tago de Pacoa pri kiu 
legu en alia pa?〇.—Ni volas preni filmon de 
la kongreso kaj de Macnŝima kaj ĝin sendi 
al la Univ. Kongreso. Por la monrimedo, 
ni projektis Esp-ajn afiŝon, kukon kaj kraj
onon. La kukon oni jam vendis je la Tago 
de Paco. La krajono, bonkvalita estos 
baldaŭ preta, kiun ni rekomendas al ĉiuj 
Esp-istoj.
©KUROIŜI.—En Kuroi^i, kie naskiĝis du 
eminentaj pioniroj ke Japana Esp. Movado, 
S-roj K. Takahaŝi, kaj Ujaku Akita, fondigis 
Kuroiŝi Esp-Societo kun Ĉ. 20 anoj la 16an 
de febr. dank^ al semado de S-ro U・ Akita. 
La kunveno okazas lundon kaj vendredon

Zamenhofa festo er Hakodate 
legu en p. 131.



140 LA REVUO ORIENTA [8 ]

ĉiusemajne en tiea supra elementa lernejo. 
La adreso 29-11, IcinoKuroiŝi-maĉi, 
AomorMcen4 (Raporto de S-ro K. Narumi). 
©NAKANO (Nagano-ken)一Kursonkun 22 
lernantoj gvidas S-ro Tognu en tiea element
lernejo. Li aperigas Esp. artikolon en 
Ĵikken I-hoo.5 
©NAGOJA.—Fondigis Societo de Esp-istoj 
Poetoj6 por akceli nian movadon en litera- 
tura kampo, arangis kurson en la Provinca 
Eduka Asocio sukcese sub gvido de S-ro 
Satoo adreso : ce J. Mijaĵima, 4-11, Nagoj a- 
go, Niŝiku・
©CU.—La 4an de majo Esp. grupoj en Mie 
Agronomi-arbarscienca Kolegio7 kaj urbo 
Cu arangis la unuan parolada kunveno 
sukcese antati ĉ..150 aŭskl malgraŭ la pluvo. 
Parolintoj: S-roj Kuroi, Prof-o Noziri, 
Kobajaŝi. Torii (fama blinda Esp-isto), 
Jasumi, Jamada, Takcŝima, Mu ne mura, kaj 
Kobajaŝi. Ciu alvenontoj kun antaŭanonco 
bonvenata. Kep. 〇. Kanda, 57t Higaŝimaĉi^ 
Cu.
©FUŜIMI (Kioto)—De la 25a de marto por 
2 semajnoj, oni malfermis en Nippon Iviristo 
Pregejo kurson sub gvido de S-ro 1L Ilajaŝi 
k.10 lernantoj (R Terai).
©FUKUOKA —"La lOan de majo, la grupo 
en Kiuŝiu Imp. Universitato okazigis propag. 
kunvenon en la studenta kunvenejo antait 
profesoroj kaj Btud・ Parolintoj: S-roj J. 
Nagarnacu, Prof-roj Oŝimat kaj Itoo, M. 
Asai, Al. Takasu De la 13a kurso gvidata 
de Sto Itoo kun ĉ. 80 stud. el diversaj 
fakultatoj.
©BUJU N (Sud-mancurio\ — Konstanta 
studado regule daŭras vesperon de ĉiu lundo 
en la lernejo, kiun eeestas Oomoto anoj en 
religia fervoro. De la 4a de aprilo jam 
la 4an kurson arangas ĉi-tiea Seinen-kai 
por akceli la verdigan movadon tra tuta 
manĉurio, (de S-ro Otobe).
⑴日本 坠專門學咬⑵總持您餡⑶

西區那古野町二の4宮嶋方（7）三重髙笹 
農林。 、 〇

ポスタービ新聞御申込の方に

ポスターは二月中に出來の瑋定でし'T二が 

東京8S家の都合で禹ひがけない差支が出來 

まして筆紙に盡せぬ苦心を致し表したが今 

回やうやう原圖も送って參りまIたので審 

査の上印刷屋に廻はしました、二週間以內 

に出來る約束です。

カレンゲ・一任本年七月から來年六月迄な 

附します（之は下力に小さく附するのです）原 

圖は英或適家サー・レーノノレズの名裔,,エン 

で〃ブ“ざ迫するもので五人の 天使が空中 

會議の圍です。之のコロタイプ版な表現派 

的圖案の中に應用したものです。大きさ巾 

一尺二寸五分長さ一尺八寸です。ポスター 

ロ 海外各國の クŜレーポ及全翅重なろ都市の 

官衛舉校停車場に配布する若です•何卒此 

全國的且つ世界的宣傅運動を御助け下さい。

尙柬京の他の帝家からレーノノレズの蔼な 

應用せぬ日本風の圖案二枚を送って參りま 

い:がトテモ捨て難いものなので財政の都 

合で之も作製し度い考です、之は外因には 

好適のもので〒。何卒御援助でさい、

新聞御申込の方戊新聞代共成るべく速に 

御拂込下さい。

ポスター一枚五十錢 

新聞郵稅共一圓五錢 

仙窒エス乂ランチスト聯盟 

振替仙窒六四〇六番

1.
2.

4.
5.

大會參加費用調

汽車:賃一各地より仙毫まで往復Ĥ圓 

宿泊喪一仙墨にて！27, 28日） 

'宿屋なら;エー泊4-50-2-50圓

・合宿ならぱ一泊1・2〇叩

23日の晚筌會一2-50 ŜU
松島诳覽船車賃一9〇錢 

松島一泊（親睦毀共）2-50 0
尙松島灣內桂島臨诲學校:（ハ月十五日まT 

一日!-50圆）御參加を!

橫濱高工（4）黑石町市町ノニ九ノ 2 （5）實

隐醫報（6）エスペラント詩人社、名古屋市
uiimHiiiiiiimniiiiiitiiiiiiiininitiiiiiii
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: 杯

二 森鷗外,

'•（其三） !

「早く飲みませうoj
「さうさう。飮みに來たのだつ了:わ。」

「忘れてゐたの。」

「い。」
「まあ、いやだ。」

手ん手に懐を搜って杯を取り出し7:。 

靑白い光が七本の手から流れみ。

皆銀の杯でめる。大まな銀の杯である。•-

[!が丁度 ばいに差して來て、七つの杯 

任いよいよ協く。

七條の銀の蛇が泉も繞って奔る。

銀の杯は4揃でヽ これにも二字の 銘がお 

も。 ゝ; 「二 * 

それは自然の二字であるC

妙な字證で書いてわる。何か據があって 

書いたしのか。それ过も獨创の文字か。

かはちがはみ泉を汲んで飮む。

濃い紅の唇な尖らせ・桃色の 頰を膨ら去 

せて飲むのである。

木立のミころで、じいじいざ云ぶ聲がす 

ろ。蟬が聲な試みらのでわる。

白い雲が散ってしまって.日盛りになっ 

たら、山なゆする聲になるのであらう。

この時只一人坂道も上って來て、七人の 

願の脊後に立ってゐる娘がある。

POKALOJ
De Oogai Mori

・ Tradukita de C. Kaĵi.

(III)
nNi rapidu trinki la akvon !u
『Jes, jes, ni rapidu; por tio ni 

venis ĉi tien/4
„Ĉu vi forgesis tion ?"
„Jes/< ； 」
„Ho, kiel forgesema \a
Ĉiu knabino serĉis en la brusto de 

sia kimono por elpreni pokalon. 
Palaj lumetoj elfluas el la sep ma
noj. ■ .

Ili estas ĉiuj argentaj pokaloj, 
grandaj arĝentaj pokaloj.

La suns nun plenplene brilas, kaj 
la sep pokaloj ankaŭ plibrilas ol 
antaŭe. Estas kvazaŭ sep arĝentaj 
serpentoj tordiĝas ĉirkaŭ la fonto.

La pokaloj estas similaj unu la 
alia, kaj ĉiu havas engravuritan 
skribaĵon—ハ N ATURO® La literoj 
estas skribitaj en tre stranga stilo. 
Ĉu ĝi estas imitaĵo de iu aŭtor让ato 
aŭ originala skribaĵo ?

La knabinoj laŭvice trinkas de la 
fonto, kun Ia pokaloj en la manoj•

Ili trinkas, elpuŝante siaj n ruĝajn 
lipojn, ŝveligante siaj n rozkolorajn 
vangojn.

Tie kaj ĉi tie en la arbaroj aŭdi
ĝas bruzumanta sono一,Jii-ĵii-Q Ĝi 
estas la cikadoj ekzercantaj ilian 
matenan kanton.

Kiam la blankaj nuboj fbrdisiĝos 
kaj la hela suno leviĝos supren ĝis 
la zenito, tiam la sono fariĝos sur
diga bruego en la tuta montaro.

Nun alia knabino, kiu suprenvenis 
sola la vojeton, ekstaris post la sep 
knabinoje

(Daŭrigota)
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Mi aĉetis tiun ti libton hieraŭ. 
さいひこの本でもなくこの本さいふ時は

Mi aĈHis tiun ĉi libron hieratl.
さいひ他の品物でなく本ださいふ時はlib
ron を强く ■發音し何口でなく昨日買ったの 

ださ强くい、了こい時はhieraŭを强く發音 

すれはい、のでわる。

併し一般に文章に4いては文首・に最も重 

要なものがくみのが普通でわちからhiera" 
を强くいふ場台やtiun ĉi libron聲な强くい 

ふ場台には位置ん樽到して

Hieraŭ mi a^tis tiun ĉi /tiron. 
Tiun Ĝi libron mi a炭tis hieraŭ. 

さ順序をむきかへる方がその恿味がよくお 

らはUちのでおろ。

所で二の!ogika akcentoはまづ各人の主 

觀であちが大鵲［に於て品詞の如何にXって 

豫あ强弱が3まってゐるものでめろ^思ふ。

例へ（工名詞形容詞動詞副調やkiu, tio等 

の栢關詞等は文中にむける意味役目に應じ 

て强く發音5れろが冠詞前置詞接賴詞人稱 

代名詞零は大抵の場合弱く發音されるしの 

でわろ。 "广’心

文例ホ以てしめすならば

Sankta estis por ni la tago.
Donu do al mi la ŝlosilon 1
Kien vi iras ?
Iru rapide !
6u vi ne vidas ? 
Ekzistas tia homo !

ニれな妥するにこの祓のakcentoは別に 

过・うぜねはならわさいふ規則ではなく我。 

が自然の中にしらずしらずやってゐろの所 

もので又internacieに廣く行はれてゐらも 

ので當然すぎるほビ當然なこさで劭あ・ •

VIII. Intonaci 〇.

第四章以下連音について大分論じたが第 

五章のsilabadoの問題や第六章のakcento 
の問題は全く單音の集合した際の*けろ特  

殊の現象ではめらが我々が曹通話をするご 

"朗讀すろさかいふ最も重娈な場合即ち我 

・の最も實際上必要な問腿は即ち文章な讀 

み乂話すこさである。そして一つの文章が 

與へられ了:時これを如何なる調子花つけて 

讀む（又は話す）かその中のごういふ語に力も 

いれてよむべきかぎこで句切りなつけて丄 

むか过いふような 問 題についてはたv第七 

章でその一端を のべたのみでめる。即ち第 

七章ではどういふ所に力もいれて『强く』! 

むペ・かの問腕を論じたのであろ。本章で 

はごういふ高低抑揚をつけて文章范話す（又 

はよむ）べきかの問題もミり扱ふのでわる。 

第九章及第十宰に述べる所のものも幾分實 

際に話す場合に參考さなるものであるが第 

十一章にふいてミ•ういふ所で言葉かきって 

いふのかさいふ問脛をざり扱ふこざミす 

ろ。かくして數章に亘って話し方說み方な 

各方而から分柝的に研究しそ1知識を棕合 

して實際の場合にあたって應用すみこさに 

したい。

拥一般に一語或は一音節を『强く』發音し 

ようさするご同誌に多少『岛く』なる傾向が 

わり『弱く』發音し］うこ思へば『低く まなる 

傾向が知るが併しながら常に『强い』音は瞞 

い』音でめり『弱い』音は『低い』音でIttiい 

のでめって 旣に第四章で 述べたxうに音聲 

の强弱さ高低さは全く無閲係の性質でめる 

からまちがへない丄うにしていたドき丫:い。 

前阜のlogika akcentoは全く强弱に關係し 

たもので高低には關係がないのでめろが本

章のintonaci〇は岛低に して强弱に無關係

であるこさな吳。も注意され7:い。これだ 

け申上げてむいて本諭に入る。

抑。こえの調子さいふものはその高低の 

模樣ないふのであって二れは話し手の感悄 

を自ら表現すらしので從って聞き手にざっ 

て口特殊の論锂的意味以外の意味即ち感情 

花もたらすものでめろ。ニれに反して强弱 

“寧ろ主ミして文意の理解に關係す;5もの 

でわみ。

例へば榕別重要なIのでない感動詞の如 

3でさへいろいみ調子むらがへろこさによ 

って話すもの、氣持が表はされちものでわ 

ろ二ミは日本語の「ア、1「アラ」「オヤ」爭の 

感勁詞ないろいろ『高さ』も躍化してそ八高 

低進行の具合を變へて二昇う勺にし尖り下降 

的にしたりその他いろいろ かへらさいろん 

な感情が表“されち。たド「アヽ」さいふー 
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語がこの高低蠻化樣式卽ち調子の如何に丄 

って或は喜びを或は悲しみを或は廉きを或 

は怪しみを自由にわらはすこミにむろので 

おみ。
二の音の羔低のこミな音調ミか抑揚(voĉ- 

tono a必intonacio)ミかよんでわろ〇

尙又日本語で「わたしもゆかな・やなら 

ないの」さいふ一つの文句でみてIこれを 

漸夬尻上りの調子にして「…ならないの/」 

ミ数音すれば「私い®かねばならんのです 

か?」ミいふ疑問の意味になる1漸次尻下 

り若し くは平調子で「……ならないの\」さ 

いへ【工L私し行か・なきゃなら・ないんですの 

よ」さいふ意味に・なって自分の立塢を示ち 

す肯定の文さ'なろのである。即ち紙の上に 

表はしては全く同一でおろが發音の仕方い 

ゝかへれば抑揚のつけ方一つで意味が大雄 

ちがってくるのである。これにみてL into
nacio の必要なこさが判るのでめろ。

そこで音調の種類2分類して一般に高い 

の花「上調」alta tonoご云ひ一般に低いの 

在・「下調」m ataita tonoさいひ一般に中程の

蜩子のしの缶「中調」mezalta tonoさいふ〇

又尻上りのものを「昇歸」leviganta tono尻
下りのものを「降調」falanta tono いひ二 

れらの組・合せを「昇降調」levig-falanta tono
及ぴ「降昇省」fal-leviĝanta tonoミむす。

上述の朮最初の三つは全 證としての音調 

の高低を考へたものでわって昇調ざは下調 

から上調にむかふ尻上りのもので降調ざは 

上調から下調へむかふ尻下りのものを云ふ。

上下のないものな平調;:よぶこさしおろ。 

昇降調は研あ上って後下るもので降昇調は 

初め下って後上るものであろ。 ・

この音調即ら抑揚の種類によってぎんな 

意味のちがひがあるかは各國語によって多 

少の異ってわるわけだが割合;ういふ感情

上の二さはinternaciaなものでめち〇

それで次にヱスペラント文におけろ降調 

昇調の大慣の使ひ方を考へてみみこさにす 

ろ。勿論これ“砲定した法則でもなんでも 

なく寧ろ將來Esperantujoの擴大ミ共にー 

定の型にはまっておろものに成艮しゅくべ 

きものであちが二、では割合internaciaだ 

さ思はれる法則な紹介する。將來さ雖し大 

體intonacioの問5£はこんな方向にむいてゆ 

くにちがいない过思ふ。

即ち降調は普通に獨斷・決心、命令導の意 

を含み肯定的のものに用ひられるようで次 

の如*場合でめち 。降調はC\Dなる符號で 

示す。

1・完結し讥敍述文。

Mi estas sana.\ Ĝi estis sole son- 
go・\ Oni vidas pordojn de multaj 
©ambroj ・ヽ

2. 完結し讥命令文。

Venu, ĉi tien !\ Dio, savu min !\
Kuru, venigu la pastron !\

3. 疑問詞を含む疑問文。

Kio tio estas ?\ Kien vi iras ?\ 
Kial mi devas silenti ?\

昇調は一般に快活、驚愕、期待、躇躇の意g 

含み未决定■毎問の意を寓する二ミが多い。 

二れは〔/〕なろ符號で表はす。

1・命令、聽問、敍述の途中で

Nenu, Gi tien,/ kaj iru al li.ヽ しi
amas miri/ sed mi ne amas liロ.、

2・Cuを有する題問文

Ĉu ŝi estas bela ?/ Tio estas bona 

ago, ne ?/ 0u la afero bone iras ?/
3.副文が主文の前にきた時

Se li venos,/ mi rerpondos.\ Dira 
al li,/ ke li rapidu.\

4・疑問詞附疑問文でも問ひ返へす時 

Kiu?/
5.敍述文命令文等に昇凋も用ひ輕い鬆問 

・ の圭な•あらはす。

Si estas saga ?/ Vi addas ?/ Vi 
ŝanceliĝas ?/ Vi, Danielo ?/

降昇調。昇降調はいろんな感情がふく i 
れて語られろ時に用ひられる。前者はV T 
後皆はAで示す。即ち昇調のすぐ前に降調 

がわ沁昇調の効果が一層大3 く降調のffi 
に昇調がおろ場合L局樣でおろ〇

' .U S S 〔
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國際詐欺語イード

第九造語法

Idiotoj共が最しゃ护まし く醴し立て、惡 

□ぶっく點はエスペラントの适語法の非論 

理的でおるミ云ふ第でああ。”Derivado"（造 

語の誘導）さ云ふ點でわみ。依てこれより 

Idoの金看板造語法の有り難い處を講義い 

たすこさにする。 ，….
先づ形容詞bonaを名詞化してbonoこい 

つ北ら何の.总になるミ思召か。『善」の意か。 

中。。Idoでは『善人!!の意でむち•やる。はて 

さて、Idoはきつう論理的ではござらわか。 

Granda『大まな』.grando『大きな人J］； bela 
『类しき』、belo『美しい人』さちち。Idoに 

論もかけア:理臨亲Ren$ de Saussure大人は 

嘗て.二のderivadoも論理的に觀:明 い:L 
のには100フランの賞金むやみさ云ふ皮肉 

な廣告も出した。遺應乍ら今に至る迄・賞金 

なもらった过云ふ人あちを聞かない。

次にエスペラントで『王宮川i rega palaco 
でよいが、Ido V reja palacoさしたら大變、 

それは『王様（rejo） S る處の宮殿J即ちそ 

の宮殿が王樣である意になる。（T王宮,Bli re- 
jala palacoさ云はUlftCらぬ〇然しbela 
palacoは『渙人である所の言殿』の意味では 

なく、矢張りエスペラント並に『美しい宮殿 

の意でめる。何すればそれ然るや、日く bela 
は本來形容詞でめるが、rejaは名詞rejoか 

ら出たからである。依てrejaは『王たろ』歌 

さなみ（???）〇『王の』即ちrilata al, apartenanta 
a/, konventa al, dependanta de la rego の意味 

には-al-なる接尾字な用ひrejalaさせりば 

ならぬ。て王のお〇 <3 havanta la regonの意味 

二は-oz-さ云ふ接尾字を用ひrejoza palaco 
（王様の有る宮殴）ざす“〔注意;）エスベラ 

ソトでし科學接尾字-oz・がriĉa je, plena je 
の慰昧に用ひられるが、イードでは車に有 

すろ位でわら〇即ちvivoza （X vivoplenaの 

需ではなく、單に『生命わら』（エスベラント 

力:ら單にvivaさす6處）定になあ。

玆に於てかエスペラントではbel'. reĝ\ 
viv'なる語尾を覺えれば、直ちにbela, rega, 
vivaさ云ふ形容詞を作られるに反し、Idis・ 

〔tojは直ぐに-aをつくへ:亠か、・al-又は5・ 
1を揷入すべきか、慮を深くめぐらL、然り而 

して後にbela, tej-al-a, viv-oz-aさ云はねIエ 
『論理』（但しIdo'にのみ通ずろ）に叶Uni 

ミ、なる、頭の惡いEsperantistoj逹の爲め 

次に少しく練習を抿げろ。そして正譯い:' 

人は百［〇］進呈いたそう。

forta =カ强沢forto =强者（强ヽカの意に 

非甫）

meso = meso, mesalo=meslibro・ 
rapida =速・, rapido^急行列屯 

februaro, februara］a =febi^ara・ 
obstino=obstino {obstimulo の意に非ず） 

prudento ^prudentulo {prudentoの怠に非す） 

ruzo=ru20 （mzu!〇 の意に非ず） 

Konstantinopolala （Konstantinopola さ云 

ってはならぬ） .：

joyo joyoza = 9^a 
saja = sa3a （sajoza さは云 は Ĥ） 
d anj eroza=dangera （da n jera はい けぬ） 

forta oforta （fortozaご云ってはならQ） 

oficiala （oficialala ミは云はぬ）

此の徽妙さ云ふ二りは神耐なみIdistojの 

『論理』がわかり第nzざ悲観する事勿れ。 

「委員會』設立者の一人Laisant敎授が既に 

Idoの造語法は丁度『今度の4住持樣は龙ら 

い名僧知識だんべえ、何しろあの方の御説 

敎はむいら達には根っからわからはえんだ 

からなア』さ云ふ村人を思ひ起させろざ感嘆 

してござち。

Idoには接頭字約二十五・接尾字約五十わ 

ろ。次にその重なろLのを略說する。

CI:接頭字

arki-=?3sf-: anjelo 天使,arkianjelo 天使 
の長•,「. •

bo・=6 〇
des…maし〔注意〕古代イードではエスペ 

ラントミ同じく mai•な用ひてゐたが!912 
年イード學士院は之ねdes •に與更すろ案匕 

附議し、賛成四票の大"多數⑺を以てdes- 
を採決しT:〇然しde〉は其發音dis-ざまぎ 

れやすいのみならず、イード王クーチェラ
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—閣下自身も『接尾字des-はmai-い）し自 

然ならざる場合多くあり』过告白してゐろ。 

更に奇怪なるは!distojがdes•をエスペラ 

ン!•のsen-の如くに用ひる二;Ĉわちこさで 

める〇 例:des,arm,izar=senarmigi, des^eF- 
i z'at = s£7cseんgり des' tro n' i z' ar=detro nig i.

dis-dis ・ ex・= eks-
ge・=ge・
mi- —duon- 例:mihoTo 半時間。然し 

triona Icvaron-等に對すち接頭字はない。

mis-『誤』の意。

?par-『完成』の意。〔注意3『…に依て（何々 

さみ）』の意の前置詞にparあり.混同すら 

勿れ°

para-『除け，防護』の意。para,suno = om- 
brelo

pre-=orU-ĴŬ・ 例:dica口 言"ふ,predicar 邈 

言する

prim・=原始 avo 祖父，priniavi 先祁,retro- 
=『返』の;な〇 例 retrosendar=redoni

ri-=re （再） rikomeuchr = rekomenci
數の接尾字:monoj bi-, tri-, quadri-, 

quinqua-, sexa-, septua-, okto-, nova-,のわ 

ろ二过は1T第四亦章に述べた。

CHĵ接尾字

・ユ卜二・卜

-al-朗章參照 nacionala = nacia.但し in
ternaciona ざ云ふ時は・をつけぬ〇それは 

naciono = nacioさ云ふ名詞から直接由來し 

たので・?X く、inter nacion i—inter nacioj ミ 

云ふ形容詞句から作られたのだから。

-an- = -an- -ar-=-ar- ・ノ ・

・"i •動詞の間接補足語たちものも示す。 

legacar （某に遺產を）滾ろ;legacario遼產相 

績者（讓らみゝ財産でない、讓らら、人）

・atr-«-simiZa 例 spcmjo 诲綿,sponjatra 
^spo^simila.〔注意〕『學科上の術語には 

同に意味に・simila, -formaを用ひても二い』 

きある。くむしろ・毗£・の方を科舉接尾にした 

力が丄ざそうむものたのに）。 「

・c・=-kolora 例:rozea ^rozkolora.〔注 

按續詞にe （-ko”母音に始まる誥の前では 

ed）あり、又數詞組立用に.吒・わり（加!へろ 

意，『第四』章參照人混同すち勿れ。

-ed-（何）一杯の分還;。例mnnno手, 

manued 〇=plenmane da...—ミ 握り

-ebl-=・ebi・ -eg-=・eg-
-em-=-eni ・e t=・ビレ

-end-（何々）さるべき〇 例:solvenda = 
solita解かるべ3

amatoro （ist でない素人）例:foto*  
grafero =fotografiUo-amatoro （素人寫眞家，寫 

眞女チ愛者），tradukero = tradukanto （本職なら 

ぬ）飜譯者,furtero = ^eJinto9 bai butero = 6aZ- 
butulo吃音者，心ero = revulo空想家。（最後 

の二例は以てIdo論理の超絕性を示してな 

ぼ餘りがらさありすぎら）。

-eri-或物が造ら厲又はなさる、家。例： 

chapelerio=$ape妙?•幼。幌子製遗所，distiし 

erio ^distilejo 蒸溜所。

•es* =-cc- -esi r- = -ĉsfr-
-esk- = Ek- 例: dormeskar = eklarmi， 

paleskar=ekpaligi.
-esm-順序數詞を造る（『第四』舍照）

・ey・=・り.注意:-eri-さ混同すむ。

-i-堆域,57・〇 例:dukio—duklanda 公爵 

領,parokio = parokejo
-id-=-td-但し人間の子に限ち，動物の子 

には-yan-花用ひろ〇 Joritornido賴朝の子 

孫。〕いノ「— . .「 ソ

・iez或ものを帶ぶちもの・保つしの。例: 

kandeliero — kindĉlingo, torchiero = toreisto 炬 

火持ち（人の慰、炬火を挿む墨の意に非ず）, 

pomiero = pomarbo 林緯の樹,kurasiero = 
kirasulo 胸甲騎兵,sigariero = cigaringo^ ren- 
liero-rentu 〇, gibiero = 0i曲。.〔注意〕（1）古 

代イードでは・ieいは・yer・ご書いてゐた、 

なほ後i® -ul・の條む參照⑵fojeroの如き 

語はfoli-ero, fol-ieroの二樣に解し得〇これ 

口前後の文にて何れでおるか判斷する他な 

い。（此の章續く） •… '::

◎百圓節約!！

/集金郵便だミ4互に損をします。 ・

! 會StlliK來る限り前金振替貯翁で。

! @六月中集金が誤って行った方一ー平に御

'容捨
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NEĜULINO
雪姫

註譯 其二

Ŝi alvokis ĉasiston kaj diris: 
^Forkonduku la infanon en la ar
baron, mi ne volas plu vidi ĝin antaŭ 
miaj okuloj. Mortigu ĝin kaj alpor
tu al mi la pulmojn kaj la koron 
kiel pruvon de Pplenumo de mia 
ordono."
女王樣は(ま)徼廊低Gisi'〇)なむ呼ぴ出 

しになりまして(alvokis)申されまし了:： 

『あの子を秣の中へ連紅て行ってア:もれ 

(For, konduku),妾はわが目の前に あの子を 

見ますはもういやち•や。われを殺害して 

(mortigu)妾の命令を行ふ九證據(pruvon de 
la pien' um'〇)さして(kiel)肺臟:i心臟さも 

持ってむいで(aPportu^J)
〔註〕infano は男女の 區別なく單に『子 

供』の意味.依て之を受ける代名詞はgiで 

IZ> しい。 ：

kiel pruvon....... のpruvonが『目的榕』に

なってゐるのは、la plumojn kaj la koron同 

樣動詞alportuの『目的語』になってゐらの 

でわ〇 〇此の如き場合pruvon.(1la plumojn 
kaj la koronさ『同格』(apozicio)であろざ云 

ふ(模駆ヱスベラント拓習p・146參照)

!
Mi ne volas plu legi hodiail.今日 f! もう 

これい;！先な調むのはいや

ゝIi ne volas legi pli hodiaŭ.今日はこれ 

以上(多く)讀むのはいやLa ĉasisto devis obei. Li forkon
dukis la regidinon, streĉis pafarkon 
kaj jam estis trapikonta la senkul- 
pan koron de Neĝulino, kiam ŝi ek
ploris kaj diris : ,.Kara ĉasisto, lasu 
al mi la vivon, mi forkuros en la 
sovaĝan arbaron kaj neniam revenos 
hejmen/1 Ŝi estis tiel bela, ke la 
ĉasisto ekkompatis ŝin kaj diris: 
Forkuru, malfeliĉa infano/*

! 邇師は服從い化さればならぬのVI t:〇 

彼□王女/b(r (reĝ'id'in'〇,n)連れてりままし 

て・弓(pafarko) 引きしぼり(streĉis)あ
はや無姬のわざけない(senkulpa)心臟を貫 

ぬニう芒して(tra'pik'ont'a)居りましア:-す 

ろさその時(kiam)雪姫はPツざ泣き出し 

(ekadoris)申しまするには:IHO iん僦愛 

むろ獵師よ)、命む助けて下さい、私は人の 

氣 い;い(sovaga)猱林へ述げてゆ3ましょ 

(forkuros)そして家へは歸りますまい』さ。 

姬はほんこの美しいので、獗師Lめはれな 

催し(ekkompatis ŝin)『送げてまなさい.お 

かわいそうに(不幸なる兒よ)』さ申しまし了:。 

S streĉi la horlogon 時計な卷 く 

streĉi la pafarkon 弓もしぼち

atendi kun streĉo かたづなのんで(緊張 

して)待ちうける…、

kiam〜は『〜し讥時に.・』が冉通の 

意でおるが・時に『・・しれ、丁度その時 

〜』ざ澤す方具合のよい二さわり。

lasi...『其儘にLて置 J 何。するまゝに 

して置く.(何々すろのむすあいに)さ 

せち』意。

sovaga (動物0植物の人手のかげてない) 

野(獸)、野生の(植物).(野放しの樣に) 

氣のわらい・亂暴な、蛍的な、野蠻な、 

(手入をした肉芒は反對に自然の)荒凉 

たる(光景):•… れ. ヽ

/kompati (あはれなものを)憐む
)simpatii = kunsenti同情するヽ同感する、

I (肝膽相照らす

Tiu ĉi hundo estas vere simpatia.
ほんミにかわい、(人好のすろ)犬だこ^Baldaŭ disŝiros vin la sovaĝaj 

bestoj," pensis li kaj tamen li sentis, 
kvazaŭ peza ŝtono defalis de lia 

1 koro, ke li ne devis mortigi ŝin. En 
la sama momento juna aprido kuris 
preter li・ しi ĝin mortigis, elprenis 
la pulmojn kaj la koron kaj alportis 
ilin al la reĝino. La kuiristo devis 

i kuiri ilin kun salo，kaj la malica
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virino manĝis ilin, pensante, ke ŝi 
manĝas la pulmojn Icaj la koron de 
Neĝulin 〇.

Eやがてはむ前を野歐が引き製く二ミで 

わろう（dis,ŝiros）Jjミ独師は思ひました、で 

すけど（tamen）.王女も殺すiこは及ぱむかた 

っごいふので（ke）、丁度（kvazaŭ）更荷が胸. 
からおりた（丙い石が彼の购から落ち去った! 

defalis）丄う（kvazaŭ）に惑じましĴ:〇その 

時しもあり（同じ瞬間m omentoに）若い子 

猪（apr^d* 〇）がそ【工花（preter li）驅け過ぎて 

ゆ3きし：:。獵締はそれを殺し、肺獗ミ心 

诫ざをぬき取り©'prenis）そしてそれも女 

王樣の所へ持って參りました。料理番が遼 

を入れて（kun salo）それも4料理する二ざ 

ざなり.そしてこの非道な女〈女王）は之を食 

べ讥のです、雪姬の肺臓ミ心臓をたべてゐ 

ろっしりで（pendante，ke）〇

S
 Mi longe parolis, sed mi ne povis konvin

ki lin.私は艮い;,ミ話し河が（然S 

彼を會得さすこざが出來むかった。

Mi longe parolis, kaj tamen li restis an-

（
koraŭ ne konvinkita. 私は永いこさ話 

したが、（T矢張り』（だけれビも）彼は頑 

さして信じない。

...sed~は『.••であるが然し〜』ざニ文なっ 

だぐ接續詞』。tamenは『矢張.さは云ふも 

のの、さはさりながら』さ云ふ意の『副詞 

的助辭』であってヽその意昧の上から心前に 

云った事柄を受けてゐるのであるが.『接續 

詞』てはないから文の形式の上でsedの如 

くは削後の文を續ぐ役はしてわない。上例 

は全然ニ文に切りはなしてしまってもよい: 

Mi longe parolis. Li tamen restis ne kon
vinkita.

devi=（a〇...すべきでわる、（b）…せればな 

らぬヽ（c）...であるに非逵ない、すろ答 

であろ。

ne devi-（a）…すべ3でない、してはなら 

ぬ、（b）...しなくてもよい〔此の用法は 

ろまり多く用ひられす、多く povi ne…， 

ne bezoni…が用ひられる.（c）に對する 

打消“用ひられず.$告はない』の意に 

U ne povi.••が用ひられる

Vi devas iri.行きペまだ

JVi ne devas iri.彳亍ってはならJQ
（Vi devas timi lin.彼か恐らぬ 

h j Vi ne devas timi lin.彼を恐れなくて丄
Iい

（稀な用法、着通に［エ）Vi povas lin ne timi. 
=Vi ne bezonas lin timi.

Li devas esti freneza- 狂氣に相滦ない
Li ne povas esti freneza. 症氣であろう 

筈がない

malica惡意を含んだ、底意地の惡い、人 

を害する氣のめろ

La malfeliĉa infano restis tute sola 
en la arbaro. Teruro ekregis sm・ 
Si rigardis la arbajn foliojn, kvazaŭ 
serĉante de ili konsilo n. Si ekkuris 
tra pintaj ŝtonoj kaj dornoj, kaj 
sovaĝaj bestoj saltis preter ŝi, sed ne 
atakis ŝin*  Ŝi kuris tiel longe, kiel 
la piedoj povis porti sin. Noktiĝis. 
Ŝi ekvidis malgrandan dometon kaj 
eniris por ripozi.

かわいそうなニの子は森の中に全くた# 

ひざり（soki）のこされました.怖じいので 

身も世もありません（恐怖が彼女花押へた）。 

彼女は木の葉をば眺めました、殆も木の葉 

から助莒を求あ〇かのように（kvazaŭ serv
ante）〇 姬は尖った石やいばらをかきわげて 

（t“）走り出し^しT： （ekkuris）。又、野獸が 

彼女さすれちがって（preter ŝi）芒んでゆき 

ましたがヽ姬に襲ひか、っては來ませんで 

した（ne atakis）0姬は足のつドく限り（足が 

彼女の身なさ、へ得るだけの長さの間）走り 

ましT:〇日はざっぶり暮れましI： （Nokt,iĝ,- 
is）〇小さな小屋が目にざまりましT:（ek,vid,- 
is）、憩ふためにまいりましT： （enĵii?is）〇

regi （园む）治ちち、（下の人花）支配治す 

ろ;Teruro ekregis ŝin.恐怖が彼女を 

（ミって押へて）支配し始めた、恐怖に 

さつつかれた、急に怖しくなった。 

Teruro ekposedis ŝin.ミ も云ふ〇 Pro・ 
funda silento regis en Ia cambro・ シー 

ンミして滿場水を打つ沢樣（深い沈默

•が室內に巾な3かせてゐた）。



Ciuj eniris post tio kaj ĝojis pri Fmalvarmetigo. 
Portis la zorgemulino1 la vinon bonegan, la klaran. 
En polurito boteloも sur pleto brilstana kun romaj 
Glasoj verdetaj3, jen por la rheinvino la gustaj pokaloj. 
Ĉirkaŭ la bruna tablo, brilege vaksita,—gi staris 
Sur multampleksaj1 piedoj-sid adis la tri nun amike 
Tuj kunsonoris5 la glaso de Fmastro kun tiu de Epastro; 
Gaje, sed senemocie, pripense ginc tenis la tria, 
Tiel ke lin ekadmonis la mastro kun vortoj afablaj : 
„Trinku, najbaro, mi petas!- Ankaŭ protektis favore 
Dio nin kaj ni esperu, ke plue nin ankaŭ li gardos. 
Kiu el ni ne ekkonas, ke post la terura brulego, 
Kiam Li grave nin punis, Li ĉiam gojigis kaj ĉiam 
Ŝirmis ninrkiel la homo la multevaloran okulon 
Gardas, prefere ŝatatan el ciuj aliaj de Pmembroj. 
Cii Li ne ankan nin plue indulgos kaj helpos favore? 
Ĉar en danĝeroj nur klare ekkonas ni, kiom Li povas. 
Cu Li la urbon florantan, post kiam Li rekonstruigis7 
Ĝin el la cindra per laboremuloj kaj tiam ĝin benis 
Rice, nun ree detruos kaj ĉiujn penadojn nuligos? 
Tiam serene kaj milde la pastro benega ekdiris: 
,jCiam konservu la kredon, restadu & sama sentado ! 
Dum la prospero ĝi8 faris nin sagaj kaj certaj ; cetere 
Estas plej bona konsolo, vivigas plej belan esperon/*  
Nuri la prudenta kaj vira pensema ga91 mastro rediris:

皆んな“そ二を引げ奥へ這入って凉も納れながらくつろいだ。 

;まめな女房“色の澄んだ極上の酒も玻璃然へ入れたのをば持 

って來た。それな瞬き上げた錫の盆に載せ・薄綠色したローマ式 

の盃L添へてある 即ちライン酒な飲し、に用ふ本式の盃なのだ。 

16塗リで磨まをかけ、盘脚のがしりした褐色のEl卓も取り圍んで 

ニゝに三人の睡まい、團樂さなる。

直ぐさま主人ミ牧箱ざは互に盃も擧げてカチリミ合はせた、が元 

氣な藥就君は浮かぬ調子で杯が手にい:まゝ考へ达んでゐ讥ヽ 

見兼りてか、主人は打解けた言葉で彼をうながしナ:。

『隣りの徧主人、お乾しなさっては!何にせよ神樣は私共を4惠 

み讥く庇って下さつ了:し此後きて匕護って居て下さみさでせう。 

誰しも思ひ當讥ろニミですがゝ神樣炉吾やも嚴しくも4罰しなさ 

れたわの怖しい犬北事二のかたでも神捺は私共をいつも悅ばせ 

又庇って下さつ'T:のです、宛度人間が五體のうちでも特に大事が 

ってゐろ!6寶な眼の玉な用心するやふにですな。今後も同樣に 

私共を怒しみ惑を垂れ、いたはって下さらぬ筈はありますまい? 

今更乍ら神樣のお力の程は危碓に遇て始ちてよくよく判ります。 

神樣が勤勉な人間共もして吠燼の中から町を復興せし机 その嗾 

ひな祝福して下すった:の榮龙てる都をば今又打ち理して折角 

の骨折を煙にすみ標な二ミをなさらうわけがわりませんれ?. 

その時牧師が朗らかI二且つ谯しい莒葉で日ったi
『常に信仰な堅固にして心の持らやうな愛へずにいらっしゃい! 

さすれ（工幸福に際して“氣敏しく迷ふ二さなく;不幸に臨んで 

も此上りなき慰籍になりゝいよ、晴やかな希望を起させます1』 

すろ芒賢明な又けなげな考を抱いてゐろ主人は斯う日った:

1
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•1（客接待に）氣くばりの良い（女房）・2キラキラする切子の壕. 

3特にRheinvinoな飮じ際に使ふ中腹部のふくれ'T：离脚盃で淡 

緣色なの炉通例.4 mnlt'ampIekG3‘j太い（卓脚）.5 k tintsonoris 

盃がカチ合口されて響を立てた 6 gin^la glason. 7 re,konstru,- 

igis働勉な人令を促して）再ぴ建設せしめる.8 gi （!前行の妥 

心立命.9然らざあ場台（即ち不仕合せ）.

1saluti la ondojn de FRheiooライン河の波に對面する.2ま 

りで（re m p-aro に非す）.3 demeni 釧止する;sinteni; sin'de'（€ni



『わr：Li！商用で出ナ:旅先でフィレ®近くに往くたんびに、わの 

河の流ればっかりは、いつ いよがら憋服の外“ありませんなわ。 

いつ見ても雄大な姿をしてゝ氣も心しaiつ思をいたさせます。 

したがわの惡じの好い川岸がヽやがてロフヲソフ、人を喰ひ止ちる 

障壁になりヽあの巾康い河床が相手ん阻み遮る塹嫌線の役をしゃ 

うなごミは考へも及ぴまぜんでしたて。

こうです、斯ん激風に天然の要害があるI勇數な獨逸人が防ぐし 

而し神關し護って下さな!臆病がろ奴なんて馬鹿らしい。

敵味方さI®?疲れがして最早や平和の前兆が漲って居ますよ。 

4ゝそれそれ、豫てから待ってわる日がやって來て、わの 

お寺で、オノレ扩ソに合せて鐘が嗚りそして喇叽の蠻きに伴れて 

『テ・デウム3の合唱が聲高く歌はれるここでせうゝ

4\、その時そのF1こそ、牧廊さま、枠の 7 マンが花姊ミー緖 

に、何卒おなたの前に祭壇のミニろに立ちまするやう、そして阈 

中を舉げて祝はぬ人ミて無いミニろの祭り日がわたしにきって 

・家庭のお祝ひの紀念日さなる樣にさへでまませば］

さ二ろが枠奴にも困ったものでして、自宅ではデキハキミよく働 

きますが外へ出みこ內氣でク・ヅで一向にだめなのでして、 

人中に出たりつきわひ事に顔出しすろの也兎角厭やがりまてし; 

希麗な娘さん逹の集まみ所なごは勿論、若い內は誰しも好ゝな、 

陽氣な舞踏なんかも避けて居ろやうな始末でしてた。』

彼は斯う語り了る壬、ふミ、耳もそばだてた。遠くから馬蹄の醬 

ミさ轍のきしるのが聞まて來た，

そのうちに馬車の音が門口でごろごろさttliしげに鳴った。

L
A

 R
E
V
U
O

 O
R
I
E
N
T
A

 (
，
そ4

)ヾ 

1
4
9

〔み二ミわり〕Hermano kaj Doroteo全編九草の內第1耳が

本號で終結・おミ“他の薇會に讓りいれでー先づ揭載打切ります

（譯者），. ':八



”Kiel salutis mi ofte mirege de VRhein-o la ondojn1,
Kiam lati mia negoco voj age mi alproksimigis:
Ĉiam ĝi ŝajnis potenca, gojigis animon kaj koron*
Sed mi ne povis ekpensi； ke ĝia carmega bordejo
Baldatl fariĝus remparo2 por eerte deteni3 la Frankon,
Same la larĝa li tego fosaĵo la lirnou baronta4.
Tiel, jen, ŝirmas naturo, defendas la bravaj Germanoj,
Gardas mem5 Dio nin : Kiu do se n kuraĝigos malsaĝe ?
La batalantoj laciĝis, kaj pacon promesis jam ĉio.
IIO, ke nur en la preĝejo dum tago de ni dezirata,
Kiam sonoros kun nia orgeno la sonorilaro
Kaj sonegantaj trumpetoj la altan, Tedeurm6 elvokos.
Ho, ke nur liatn Hermano je tiu @i tago, sinjoro
Pastro, decide aperu We vi kaj ce via altaro
Kun fianĉino, ke festo konats en Hiりla landoj
Ankaŭ revenu ĉe mi； kiel tago festega de Fdoino l
Sed mi ĉagrene ekvidas la filon ekstere timema
Kaj malrapida nur, dum laboreme li hejme rapida?,
Meze de Fhomoj li sin kaj publike vidigi malsatas7;
Ja, li evitas eĉ ĉiun kunvenon kun belaj knabinoj,
Ankaŭ la gajan dancadon ŝatatan de ĉiu junulo.^

■
Tiel dirinte li nun eka^skultis. Jen oni ekaŭdis
De malproksime bruadi piedofrapantajn ĉevalojn
Kaj veturilon; rapide gi tondris nuu sub la pordejon.

笛の區別注意・ 4 la larĝa litego (farigus) fosaĵo baronta Ia limon 

國境線を守る巨溝ミなみ・5神樣までもさmemで激味を强め 

ち).ち の titole. 7 li malŝatas sin vidigi meze...kaj

publike.
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質 疑應答

©En la angla lingvoのざき冠詞を用ひろさ 

否さは文章の態に依ちものですか、それミ 

も一般に英語合翹を指す意で用ひるのです 

が（愛知Verda Maro生）

〔答〕冠詞咎つけぬ方が普通です。例へ 

IX■ザメンホフ飜澤のしa Rabistojの表紙に 

|X El germana lingvo tradukis, La Revizoro 
にはEl rasa lingvo tradukisなぎざめり〇但 
しフラン洪祜なぎの習償から寇詞を用ひみ 

人もめり。: * [ -: :

©Oerisfloro, ĉerizo, ĉerizujo なぎ植物の名を 

云ふ時・黛を指すもの、花なさすもの、樹も 

さすものがあろ丄うですが私逹初學舌は辭 

書丈げではそれを判別すろニミが出來ませ 

^o日本語でサクラは櫻花を主さして扌旨示 

します、だからsakuraujo “櫻花咲く木さ 

云ふ意ミなり、リンゴは實を捋す故其木は 

pomujo, pomarboですが、その花は特に 

pomfloroさ云ふ必要がわちょうに見えます 

が、愈々不明迷¥各にさまっよて來ます。4說 

明を。（同氏）

〔答〕日本語でサクラは單に『主过して』 

樱花の意に用ひられるミ云ふだけの半で、例 

へば『此のステッキはサクラだ』さ云ふ場合 

『サクラ』は楼甜（の木材）の虑になる。即ちH 
本語の『サクラ』は花の意か木の怠昧かぼん 

やりしT：ものです。はっきり區別するため 

には『櫻花・櫻樹・サクラ[址!!过云は①工な 

らない。エフ、ペラントでderivoは『常に』サ 

クラン肚の意でわろこ过pomo, pruno, abri
koto, oranĝoむごさ同黛でおろ〇依て『锲花』 

は ĉerizfloro,樓甜は Ĉerizujo, Ĉerizarbo 过 

云はねばならない。賓を指すか.樹を指す 

が、何れか过云ふこざは、それは各語に就て 

學らぬ。それはJapanoはFI本人 

の意で、口本國の怠ではない二さ.brosoは 

ナラッシの意昧で、加osiloさ云ふ必要がな 

いこ过、な过•ざI矢張各語に就て丸丸る方 

仕方なき事ミ同樣であち。更に云へ｛エkato 
は猫さ云ふ意味で.人さ云ふ意味もなく、孤 

さ云ふ意昧でもない二壬はその晤に就てー 

〇學ぶよリ他仕方がないのミ同樣、6erizo|l
の質」.abioは『從の樹』ミ各语に就て覺

えるより他はない。 、 こ

◎令一度む伺します。】R8iにつr ＜不定'ま動 

詞がMiの目的語に對して受動i勺になるか、 

發動的になるかはた1•文脈からのみ判’ベ 

きものでせうかcどうもはっきりしません。 

〔第二號p. 38質懸應答欄5!後り質疑參照〕 

（Sunleviĝinta Fuĵio 氏）

〔答・]lasiの次の目的語がlasiの目的語 

でおろ場合ミ、次の不左法動詞の目的語で 

ある場令さがあります。それは御な間の通 

り常識で、前後の文脈kuntekstoで判斷する 
!り他仕方がわりません。

a） Vi lasis lin delogi vian filinon = Vi 
lasis lin. ke li delogu vian filinon・

b） Vi lasis vian filioon delogi de li = Vi
.lasis, ke vian filinon delogu Ii. «Vi lasis» 

ke via filino estu delogita de Ii. —Vi 
lasis vian filino esti delogita de li.

玆にdeは動作の起源鮎«—〇を示す刑置 

詞です（依て受勒の昜合の翰置詞さしてde 
が用ひられる、deは®潘のbyの如く『旻勁 

用』の前置詞むビミ狹く定義するのはエス 

ペラントざしてはよろしくない）。上耙b）の 

例が贬回Fund. Krest.中の句 御買間の點 

で、論理に合はぬ樣な用例です。此の洌で 

li 4・云ひめら“さず、Vi lasis vian filinon 
delogiで止めれば或はさまで疑が世3ぬか 

も知れません。然しもし氏の文に!i （delogi 
の意味上の主？酬をpartopreniさせるミなら 

ざdeそー〇!リ他に前置，•はないのでlasis 
vian filinon delogi de li さな;5 までの事マ 

す。エスベラントミて人間が用ひろのです 

から、現代の人間莒集の習赏（まぴし論 

理上からその形を論ずれば髓力妙な爭でい 

から矢張エスベラントミても免かれ1□所で 

す。例へは英語の

There is no time to loose・
There is not a raornent to be l＜）st.

の二文を比艾して見tltf to looseざto be 
lostが同じ身分て立ってゐる。一监人間の言 

葉（のみならず經濟にし・メ科學——力舉で 

いむ支配してゐちのはprincipo de mini
muma peno『骨むしみのちc （カ舉上 

TUS小仕事の理ミ云って不定內力の訂算 

上に私共も年中御厄介になってわる有り麹
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い計篦法）。上の英語の例はemfaziすちため 

に受動形を用ひたのであみか.多くの場合ヽ 

複雜な（H較的）受動の形の代りに發動形が好 

んで用ひられる。それでも前後の關係でわ 

かれぱその方が篱便であらから、自然此の 

骨!'しみの理でさう云ふ使ひ方が用ひられ 

ろ。ロ本語だビはその雄むろLので、成程 

『生まれた子ヽ賣られた娘』な过で云ふ二ざ 

も云ふが、『愛する友、書いた手紙.聞いた 

話…』・さで論理上受動であちべき所へ發 

動形も使ふ。エスペラントでも然りでftoo 
kreskaĵo, rampaĵo なぎ云ふ語は manĝaĵo, 
trinkaĵo, paesaĵo, konstrnaĵo なぎは理屈か 

ら云へこ誤JJでめる。何れも『さろ、もの』 

の意でわちから manĝataĵo, trinkataĵo, presi- 
tajo, konstruitaĵoなミで 云はねけむらない〇 

skribanto も skribantaĵo （?）, skribanteco ミ 

區別すろためにはsrkibantuloミ云はれは•な 

らぬざも云へる。然し實際に於て理屈はぎ 

うでし繁にた龙ない事は人間は矢張りやら 

ない。前後の關係でmanĝaĵo, presaĵo, skri
banto 等でわかるからその方むご・;してL用 

ひる〇或る人がmanĝigi ĉevalonさ云ふ旬は 

けしからぬ。『馬に何か食はせみ」、『何かに 

馬を父はぜる』&兩意が生ずる。是はすべか 

ら く mangantigi devalon, manĝatigi ĉevalon 
ミ云って區別すべしさ說いだ。（そいっを眞

に受けて堂。敎科書に書いたあわて男しお 

るから驚く）。『灯燈に火をつけみ』は非論理

も甚しい常に必ず『灯燈の中の

に火をつけみ』ミ『云（x n irteらぬ・ミまあた 

ら困るこさでわらう。嚴格なみ論理的な云 

ひ方はさても云ふべくして人間界には賓用 

は出來ない。矢張簡價の利につくのは當然。 

ホテ北で自分の部屋に入ろうこLてŝlosilo 
がない、通りか、つT: Mastroに Donu al 
mi hotelĉambropordo-malŝlosilo !ざ云はず 

ざも、簡單にDonu al mi ŝlosilon.さ云へ［エ

まさか間違って穴倉の鍵を持ってこられる 

心配もあるまい。

耍すろに上記b）の例の如3受動の代りI： 
發動形が用ひらUろのは人間の言葉（國語）で 

の習償でわり、是はエスペラントのみ謫理 

でわる二过を示すのではなくして■使用す 

る現在の人間乃然るね示すものでめろ。何 

れ人間がもつき發逹すれば『今日はお热いで 

すな」むんて野暮なニミは云はず『今口は分 

子運動が活潑ですな』てむこさを云ふ標にな 

りませう。

本問魁は少しく高程度（但し質問者は北海 

逍以來の古いエスペランチストで當然の御 

貨問ですが）ですが、 初學の方にI :分參考

ミむちさ思って紙面の都合もしてもらって 

長く、くぎくむ笞しました。

©D-ro Zamenhof 澤 Hamleto の 77 頁の 

,Qu beleco povus havis pli bonan kolegon, 
ol virto» の原文は uCould beauty, my love, 
have better commerce t ban with honestv 
さおり從ってol la virtonさ目的格にす二亠 

ではわり袁せんか。（同氏）

〔答〕普通此の如き場合virtonさする方 

が多い樣です。Apozicioミ云ふ問魁は僵逸 

又はフ、"流の話で、エスベラントさして 

は、新しいヽ理論上からの習慣です。ごうし 

Z博士譯のHamletoは痂逸譯な基にせられ

たのではないかさ思はれろ（それはZ博士は 

獨逸語の逹人ですが、英語に對しては非常 

にけんそんして居られ：:から）ので或は誤譯 

ではないかさも思はれますが、私さしては 

何さいĴつ・りしT3お答な申しあげ兼れま 

す。

〔む二ざわり〕小生四、五月中支31!へ出張 

な命ぜられ、この稿も出發前・三月二十五日 

午前〜時二十分書色了つア:わけで、前から 

ののコリミ、此のニケカ御舒乞下すつす:御 

質疑に對する答は少しく遲延いたしますち 

わけで、その代り歸リましたら八月號から 

は少し頁も增してもらっても◎答を片づけ 

ます。（小坂生）

◎1923 JARKOLEKTO 出來 

定價二圓六十錢郵稅共 

1923年度記事縛目錄たけ入用の方は郵券五 

錢封入學會まで中込下さい。



152 LA REVUO ORIENTA L 2〇］

秋田雨雀 

國境の夜

（須。木要コ

開!3が出來て收 獲のわる 頃になってまた! Kiam oni havas rikolton plenuminte

UĴAKU AKITA

NOISTO ĈE LANDOLIMO
(Daŭrigo)

歸って來て、お父さんの土地を自分逹のも 

のださ言ひ張らのだ。幾ら道理を分けて 

関かしてやってt納得しないのだ。お父 

さんは若い時から他人に恩を賣らない代 

りには、他人の世話にしならわいp暮し 

て來たのだ。それは4父さんの哲學てヽ 
同時にお父さんの道德なのだ。つまりお 

父さんは他人の左活に立入らない代りに 

は、他人にもわ父さんの生活に一歩も立 

入らせないのた.。

三男。（突然は、母さん、眠い!

•主人。寢かしておやり、二郞ししう眠いだ 

らう。早く寢かしておやり。

a〇え。さわ、みんな疫よう。二郞も一緖 

にお休み。

二郎。心母さんまだ寢ないの?

母。お母さんも寢る£。さろ寢かしてわげ 

••'よう。 ・ 

主人。X く溫って寢みよ。風邪を引かせ衣 

いやうにしア:方がい、〇みんなもう一遍 

代に當って寢ろ。

（二人の子供"兩手を開いて圍｛«俚にわ 

たち。子供誓の顔は赤く輝いて・滿足 

ミ幸福な表はしてわる。家族の間に溫 

い沈默がつ、・く）

主人。さお・二人さも此方へ來い〇頰片が 

溫まったかな。（主人は聚の濃い顔を\, 

人の子供等の顔に觸れて見ろ）ふ〉よし 

よし・二れち・や朝まで溫かいぞ。さめ、 

嗾ろ。

la terkulturadon, ili revenis ĉi tien 
kaj insistas mian bienon la sia ! 
Kvankam mi klarigas al ili per ĉia 
maniero, ili ne jesas : Mia vivmani
ero estis de mia juueco : nek fari 
dankindaĵon por aliaj, nek esti zor
gata de aliaj-Tio estas mia filozofio 
kaj samtempe mia moralo.. Alivorte 
mi ne min entrudas en la vivadon de 
alia, kaj same neniu estas permesa・ 
ta sin entrudi en la nuan.

Tria Filo {abrupte).—Panjo, dor
mema ! ヽ

Mastro.一Enlitigu lin. Jiro an- 
kaŭ sen tas jam dormema. Hi enli
tiĝu frue. .

Patrino.―Jes, ni ĉiuj enlitiĝu. 
ĵirĜ, vi ankaŭ kune !

Jiro.一Ĉu vi ne ankoraŭ enlitiĝas, 
pa nj 〇 ?

Patrino.一Jes, mi ankaŭ. Venu, 
mi vin enlitigos^

Mastro.-—Dormu> vin varnuginte; 
kaj prenu gardon por ke ili ne mal
varmumu. Vi ĉiuj vin varmigu 
ankoraŭfoje, kaj enlitiĝu.

{Ambaŭ filoj sin varmigas apitd la 
kameno kun siaj ananoj malfermi
taj. Ruĝa rebrilo sur la vizaĝoj 
de Vknaboj montras kontento)L kaj 
ĝojon. Varma silentado sek
vas en la familioj
Mastro.—Nu, venu ĉi tien, vi 

二 ! karaj! ĉu viaj vangoj varmiĝis ? 
L i {Mastro altusas sian barboplenan vi

zaĝon al tiuj de la du filojゝ Bone,
bone. Vi estos varmaj ĝis ia mate- 

Do enlitiĝu!no.
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（二人の子供は主人に對って御辭儀冬す 

み）

主人。心やすみ!溫かにして寢かして扫 

やり。

（二人は母につれられて、右手の戶から 

隣室へ行く。主人は再ぴディブノレに對 

って仕事を初あれ娘は爐に木をつい 

だり・鐵怨の湯を見たりしてゐみ。）

娘。4父さん葛湯も一杯わげませうか?

主人。うむ、一杯もらはうか? お父さん 

のは極く濃くして4奂れ。今年の禹はよ 

く出來たからヽ兄さんのミニろへも送っ 

てやらうり。

娘。（葛湯を造りむがら）支、む父さん、兄 

さんのざこみから4音信があって?

主人。先月の初めに一回わった。來年の春 

にむったら、4前もiこして吳れこ言っ 

■て來た。

娘。（喜【工Iげに）然う、ほんさう、4父さ 

ん! 4父さん!來年は3つミ私な出して 

くださるでせう?

主人。あゝ、いゝさいみ父さんも來年の 

夏までには克京へ出るつもりだ。む父さ 

んはニれから東京へ出てほんざうに働く 

つもりだ。

ffic然う、4父さんまだ働くの?

主人。働くさも。人間は死ぬまで働くべき 

ものだ。ふ父さんも最初はこんな壬ころ 

で働くつもりち・やなかつナ:のだ。お父さ 

んもー郞のやうに東京で學和心弋あっも 

りだった。然しお父さんには一郞のやう 

に金むつドけて吳れる人がなかった。む 

父さえは子供の頃、人間さいふものは正 

直に働きさへすれば、幸福が一人手に來 

るものたごぱ力・リ信じてゐア:。然し正直 

はいつで!»金のあるもののたあに敗ける。 

金のある1のは. 學問や力も買ふこミが 

出來る。だが正直は何も買ふニミが出來 

ない。

[Du filoj klinsalutas al Mastro}
Mastro.一Bonan nokton ! Ilin 

enlitigu en varma lito-
(Du Filoj iras en la najbaran 力杠 
bron tra la dekstra pordo^ akom^ 
pantate de Patrino. Mastro denove 
komencas sian laboron ĉĉ la tablo. 
Filino aii enmetas lignojn en la 
kamenon^ aŭ zorgas pri la bolanta 
akvo en la ferkruĉoj
Filinoe—Ĉu mi donu unu tason 

da arorutsupo al vi, patro ?
Mastro.一Hm, jes unu tason ? 

Faru tre fortan supon al mi. Ni 
rikoltis tre bonan aroruton ĉi tiun 
jaron ; ni sendu iom al via fratego>

Filino, {farante aroputsufon).—— 
Jes, patro. Ĉu li skribis ion al vi ?

Mastro.一Unvfoje js la komenco 
de antaŭa monato- Li petis, ke mi 
vin sendu al li venontan printempon.

Filino Igojり、—ĉu ! Vere. patro? 
Vi certe permesos min iri venontan 
jaro叫 patro ?

Mastro^—Jes, volonte. Mi ankaŭ 
intencas translogi al Tokio ĝis la 
venonta somero. • Mi intencas de 
nun efektive labori en Tokio.

Filino.—Ĉu ? Vi ankoraŭ labor- 
as，patro ?

Mastro.—Kompreneble jes. Ho
moj devas labori ĝis ili mortas. En 
la komenco mi ne intencis labori en 
ĉi tia loko.......mi ankaŭ volis studi
en Tokio kiel Iĉirĉ. Sed al mi 
mankis tiu, kiu donis monon por 
studi kiel al Iĉiro. Kiel infano mi 
kredis, ke feliĉo alvenas per si mem, 
se oni laboras nur honeste. Tamen 
honesteco estas ĉiam venkita de 
monha vantos Monhavanto povas 
aĉeti lernadon kaj potencon, sed 
honesteco nenion.
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PRO ŜI
[Daurigo]

Originale verkita de S. Aglo.

Ŝi mallevis la vizaĝon kaj kon- 
fuziĝis, netrovi nte konvenan re
spondon.

—Mi estas tre ĝoja—diris li milde 
一vin revidi ŝajne en bona sano. 
Sed, kiel mi pensis retrovi vin de 
tiam de f tempo de via transloĝiĝo !
一Ho Cielo ! Pardonu min, sin- 

joro. 一 Kuntiriĝis ŝiaj delikataj 
■Brovoj.

一Nenion plu pri tio. Nu, fraŭ
lino, se vi volus, promenu kune kun 
mi. Ni havos abundon da paro!〇.

Ŝi hezitis, sed fine ŝi trovis mal
timon, kaj pli kaj pli grandiĝantaj 
ĝojo kaj deziro diktis al ŝi jenan 
respondon.

—Bone, ni iru>
—Brave !
一Do, eniru, sinjoro.
Ŝi malfermis la pordeton, tra kiu 

li envenis. En la vespera krespusko 
la falcillforma luno, kuŝanta sur
dorse, reliefigis la du figurojn de 
r gejunuloj, kiu baldaŭ malaperis 
en la ĝardenan densaĵon.

Ili ekhaltis sur la ombro de bosko, 
staranta apud lageto. En la centro 
de r lageto dolĉe plaŭdetas fontano. 
Jen alten, jan malalten ĝi saltas, 
dispecigas en akverojn, brilas en la 
argento de V luno kaj kun susuro 
ree kuniĝas en la suban vastan 
akvujon •

Kaj en la domo iu virtuozo ek
ludas je violono. La kanto iĝis pli 
kaj pli melodia. La ensorĉigaj 
tonoj de V kordoj pleniĝis kun har
monio en la aeron de V ĝardeno kaj 
teksis belan arabeskan dueton kun 

piano de la fonto; kaj ĉirkaŭa3 per 
la ebriiga ĉarmo la paron, Icaj sen
tigis ilin ambaŭ kune kvazaŭ esti 
en la feinlando.

Ili senĉese rigardis sin resproke, 
kvazaŭ iliaj rigardoj ne povus forlasi 
unu la alian. Flama pasio aperas 
sur ŝia vizaĝo, kiu lumiĝis per brilo 
de K reve no de feliĉo, kaj eterna 
amo en ŝiaj veluraj pupilo).

•—Mi amas, mi estas feliĉa vin 
ami.—Diris Ii kun entuziasmo.

Sentante baldaŭ ŝiajn manojn en 
siaj, li ŝin altiris al si.

—Vi estas mia plej amata ?1
Ŝi sentas ĉe sia brulanta orellobo 

la varmegan spiron kaj la flustron ; 
kaj respondonte ĝin, levas sian 
vizaĝon kaj jĵn tro vas liajn pasiajn 
lipojn atendantaj ŝian respondon !

—Sed, Taĉjo..・ Subdiras ŝi kun 
la mieno de facila kontraŭo.

—Ne ;一li redonis—via respondo 
estas tute alia ! Ne estas la sed.
一Ne ; kompreneble- Sed… 
一Nu, kio do ?
—Se iu elvenos el la dom〇…

—Ha, ha, li nur aŭdos ŝmacon 
aŭ vidos nin premataj en la brakoj 
de amo flamanta !

IU. EN LA MIELNOKTO.
Depost la okazintajo sur la mar

bordo pasis du jaroj. La knabino, 
Midoriko, aliformiĝis en dudekjaran 
fraŭlinon, belan, gracian,altkreskan^ 
Ŝia beleco en la へ knabineco jam 
plene maturiĝis. Ŝiaj esprimplenaj 
kaj delikataj trajtoj kaj ia Simpla, 
freŝa eleganteco pli forti匕e betonis 
la bazon de F amemo de la amind・ 
umantoje Tio ja kondukis ŝin en 
dilemon je elekto de iia fianĉo, ĉar 
estas neevitebla natura aranĝo, ke,
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se ŝi donos sian manon al unu el ili， 
la alian ŝi viktimigos.

La amikeco inter Taro kaj Mido・ 
riko disvolvuiĝis kun ĉiu tago pli 
kaj pli intima ； Murada ankaŭ suk
cesis akiri ŝian amon, se ne tiom, 
kiom la alia. Do, tiu ĉi laste ofte 
paroladis al ŝi malbone pri sia kon
kuranto malantaŭ li pro envio je la 
intimega amikeco inter la du aliaj ; 
sed ŝi ja estis tro klera por sen・ 
prudente alporti al sia koro la 
kredon, lce nenie estas ia dubindeco 
en liaj paroloj pri ŝia karega junulo.

La plej intimaj geamikoj sin 
trovas en la interno de V aŭtuna 
kamparo en unu buduaro ĉarme 
komfortat La buduaroj bonguste 
meblita laŭ j ipana stilo aspektas 
gaja. De tempo al tempo sur la 
polur让an koridoron flirtas persimo
na j folioj flavaj kaj kalmine ruĝaj. 
La aŭtunaj sunradioj penetras la 
densan foliaron de r kamforarboj, 
enrigardas en la ĉambron，kaj sur 
la matoj ludas oraj rondoj kaj 
rondetojn En hina kurioza vazo, 
kiu staras sur la breto, estas arte 
aranĝitaj kurizantemoj, kiuj estas 
donacitaj de Taro・ En la centro 
de la ĉambro staras kvadrata, ebona, 
masiva tablo kun du kusenoj opor
tune 】okitaj ; kaj ĉe la ca mbra 
angulo pendas larĝa spegulo. 〇

Sur la spegulo pentriĝas bela 
panoramo de la aŭtuna pejzaĝo, kies 
belecon vortoj ne povas tre dece 
esprimi :—Frosto jam komencis sian 
ŝatatan taskon tinkturi per tiu bela 
koloro de ruĝa fhmo la foliarojn de 
de V kelkaj grupiĝantaj aceroj, kiuj 
elstaras, lumigite de la posttagmeza 
sunbrilo, el la ore ondanta gren
kampo en la ĉielon, kiun kovras 
skvamsimilaj nuboj. Aplombe sidas 

la montaro purpura en la fono. En 
Ia kamparo trankvile serpentumas 
Ia blua rivero; aroj da paseroj ek
flugas surprizite de narukaj sonori
loj, kiuj sonas kaj resonas tra la 
aero.

Ĉe la tablo la du ambaŭ penas 
reakiri konversacion, kiu estis inter
rompita pro manko de bona temo> 
La junulo sin kubutapogas sur la 
tablo, trinkas Ia plengorĝon da teo, 
kiu jam ne vaporas en la taso kaj 
elpuŝas el inter la lipoj nubojn kaj 
ringojn el cigaredfumo^ La alia 
kun oblikve klinigita kapo faldas 
aŭ ĉifas uuu angulon de la tablo
tuko ;fine ŝiaj okuloj turniĝas al Ia 
spegulita pejzaĝo, kiu alportos la 
rememoraĵon al ŝi :一

——Estis iu posttagmezo en la fino 
de r lasta printempo- Supren aŭ 
malsupren surglitis unu blanka 
kanoto, kiu bele kontraktis kiel 
cigno, sur blua longa akvujo en 
vasta verda ebenaĵo, enmiks让d per 
belaj aromaj floroj: Post ne multaj 
horoj plejlastaj kantoj de alaŭdoj 
formortis en la aero;la ardanta 
sunglobo sin kaŝis malantaŭ pur
puran nubon kaj ekdormis trankvile 
en la brakoj de nokto. La punca 
radiaro de brulanta ĉielruĝo sin 
etendis sur helverdan kamparon kaj 
naĝis sur la rivero. Surblovis venteto 
kaj surglitis la kanoto kun gejunuloj 
sur la kvieta—tre kvieta akvujo.

000
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★カニャ書店發行圖書目錄★

（新刊）

（新刊）

（三版）

（A版）

（初扳）

ザメンホフ演說集.........................
モノタイプ精版印刷鮮明、講習用教材さして最適

ハ木日出雄述聽外國語問題とエスペラント… 
エスペラソトを普及せらろ、人々並に國語及外國語問35に 
志わる褚氏の一誠も俟っ

三高エス會編棊日本語エスペラント

研究會話文通に於け〇好指針

ハ木H出雄述エスペラント講習讀本・ 

短期睛習會用さして 傲迎せらる 

舄居篇次郞著逓臺用エス和大辭典

クロース 

總 皮

定償 送料

円.70 .04

.60 .04

1.00 .04
1.50 .04

.35 .04

7.00 .30

（四版） 鳥居篇次郎點譯 黠用 エスペラント講本......... .65 .12
盲人のエズペラント入門書さして盲畀に使用さみ

發行所ヤニ力書店京都市寺町夷川上ノレ 上2555振巷大B4 23404

• •〇 ・〇 ・

震災後新に陣容をごヽのへた我社は神田區西今川町七番地へ移轉い 

九しまして半永久的の建物を設けました。その後すっかり整頓いたし 

ましたから、せひ若暇の節はおたちより下さいに海外からの新著書籍 

も可成澤山ございます、その中に目錄を差上げたいざ思って目下印刷 

中でございます。我社出版の書籍は『本質ざ文學』『點字敎科書』を除い 

た外全部は其後全部印刷製本をおはbました。ぎうぞ多少に拘らず御 

用命下さい〇
市畫今川橋停留所で下車下さって十間ほご南へいった橋際で右へ折れろさ十四、 

五間の所にエスベランチスト有志の御寄 「になる綠の旌が醱ってゐますからそ

れを目標に御來駕を

日本エスベラント社 
東京市神田區西今川町七 

振替口座東京51613


